Dette symbol giver dig praktiske ekstrainformationer om driften.

Cykelcomputer

Overensstemmelseserklæring (se
kapitel „Overensstemmelseserklæring“): Produkter, der er markeret
med dette symbol, opfylder alle fælles regler
fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.

Trådløs og soldrevet

2. Korrekt brug

KUNDESERVICE
INHA
LT

00800 / 68546854
(gratis, mobiltakst afviger)

monz-dk@teknihall.com
Varenr. 8610

03/24/2018

ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING

25086102
03/24/2018
Varenr.: 8610 / PO30000279

Leveringsomfang
A
B
C
D
E
F
G

H

Cykelcomputer
Holder til cykelcomputer
Gummiunderlag til holder
Sensor
Gummiunderlag til sensor
Magnet med magnetholder
2 x knapcelle (1 x type CR 2032
1 x type CR 2016)
6 x kabelbinder
A

C

H

3. Sikkerhedsoplysninger
Læs sikkerhedsoplysningerne
grundigt igennem.
Dette apparat kan anvendes
OPLYSNING!
af børn fra 8 år og desuden af
personer med nedsatte fysiske, 5. Fare for beskadigelse!
sensoriske eller mentale evner - Ukorrekt omgang med cykelcomputeren kan
eller mangel på erfaring og vi- føre til beskadigelser.
den, hvis de holdes under opsyn - Brug cykelcomputeren ved en omgivelseseller er oplært i sikker anven- temperatur mellem -10° C og +50° C.
delse af apparatet og forstår de - Udsæt ikke cykelcomputeren for vedvarende
risici, som er forbundet hermed. fugt.
Børn må ikke lege med appara- - Undgå støv, høj varme og langvarig direkte
tet. Rengøring og brugervedli- sollys
geholdelse må ikke foretages af - Reparer aldrig selv cykelcomputeren. Ved
børn uden opsyn.
tekniske problemer bedes du kontakte den

B

D

G

Cykelcomputeren er udelukkende beregnet til
visning og indsamling af informationer (f.eks.
gennemsnitshastighed, klokkeslæt osv.) i forbindelse med brugen af en cykel. Den er kun
beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse. Anvend cykelcomputeren kun som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden anvendelse gælder
som ukorrekt og kan føre til materielle skader
eller endda personkvæstelser. Der hæftes ikke
for beskadigelser eller skader, som opstår ved
tilsidesættelse af den foreliggende betjeningsvejledning eller ukorrekt anvendelse.

ikke med bare hænder ved knapceller med
lækage; bær derfor i dette tilfælde egnede
sikkerhedshandsker!
- Hvis man har slugt en knapcelle, skal man
omgående kontakte en læge.
- Anvend kun knapceller af typen CR 2032 til
sensoren og til cykelcomputeren kun knapceller af typen CR 2016 fra den samme producent.
- Opbevar knapceller tørt og køligt, ikke fugtigt.
- Kast aldrig knapceller i ild. Der er eksplosionsfare
- Udsæt aldrig knapceller for høj varme. Høj
fare for lækage!
- Knapceller må ikke deformeres. Der er fare for
eksplosioner og således mulige personskader.
- Envejs-knapceller mister også ved opbevaringen en del af deres energi.
- Udtag knapcellerne, når du ikke bruger apparatet.
- Brugte knapceller skal omgående fjernes fra
apparatet og bortskaffes på den lokal genbrugsplads.
- Opbevar envejs-knapceller adskilt fra afladede knapceller for at undgå forvekslinger.

E

F

Tekniske data

Cykelcomputer, trådløs og soldrevet
Varenr.: 8610
PO30000279
Modelnummer: 22967
Strømforsyning:
Driftsspænding: 3 V
Knapcelle sensor: 3 V
/ type: CR2032
Knapcelle computer: 3 V
/
type: CR2016
Beskyttelsestype: IP44 (stænkvandsbeskyttet)
Vægt: ca. 57 g (inkl. tilbehør)
Vægt cykelcomputer uden knapceller: 29,5 g
Mål cykelcomputer:
ca. 6,2 x 3,9 x 1,5 cm (L x B x D)
Fremstillingsdato: 2017
Garanti: 3 år

1. Indledning

Tegnforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i
denne brugsanvisning, på cykelcomputeren
eller på emballagen.

ADVARSEL!
Dette signalsymbol/-ord betegner en fare
med en middel risikograd, som, hvis den
ikke forebygges, kan medføre døden eller en
alvorlig kvæstelse.

ADVARSEL!
FARE! DER ER LIVS- OG
SKADESFARE.

Hold børn væk fra emballagemateriale.
Der er bl.a. kvælningsfare!
Cykelcomputeren indholder smådele. Børn kan
komme til at sluge dem, når de leger, og blive
kvalt. Hold smådelene væk fra børn.

FARER VED KNAPCELLER! Knapcel-

serviceadresse, der er angivet på garantibeviset.
- Hvis knapcellerummet ikke længere kan
lukkes ved hjælp af låget, skal du bortskaffe
cykelcomputeren som beskrevet i kapitlet
„Bortskaffelse“.
- For at undgå, at knapcellen aflades for hurtigt, bør magneten ikke ligge umiddelbare
ved sensoren, hvis cyklen står stille i længere
tid. Udtag knapcellerne, hvis cykelcomputeren ikke anvendes i længere tid.

8. Montering
8.1 Monteringspunkter på
cyklen / ill. (a)
(1)

(a)

(d)

(h)

B

F

C
H

(2)

D

B

maks. 2 mm

(3)
C
H

8.2 Holder til cykelcomputer og
montering af cykelcomputer

Montering på frempinden / ill. (b-c)
Læg gummiunderlaget C under holderen til
cykelcomputeren B .
(b)

B

D

F

Montering af cykelcomputeren / ill. (e)
Skub cykelcomputeren A på holderen B , indtil 8.4. Justering / ill. (i)
den falder i hak.
Sørg for, at cykelcomputeren A og sensoren
D står i en 90°-vinkel i forhold til hinanden.
A
A
(e)
Afstanden mellem cykelcomputeren A og
sensoren D bør være maks. 60 cm.
B

B

(i)

A

90°

8.3. Monter sensoren og magneten
C

Montering af sensoren / ill. (f–g)
Læg gummiunderlaget E mod sensoren D .
E

(f)

Læg holderen B med gummiunderlaget C
mod frempinden (monteringspunkt (1)), og før
to kabelbindere H igennem de dertil beregnede føringer på holderen B . Spænd kabelbinderne H , så hele holderen er fastgjort. Klip de
overskydende ender af begge kabelbindere H
af med en saks. Nu er holderen monteret.
(c)

B

H

C

B

H

maks. 60 cm

D

D

Hold sensoren D med gummiunderlaget E
mod gaffelrøret (monteringspunkt (3)), og før
to kabelbindere H igennem de dertil beregnede føringer på sensoren D . Spænd kabelbinderne H , så gummiunderlaget E og sensoren
D er fastgjort. Klip de overskydende ender af
begge kabelbindere H af med en saks. Nu er
sensoren monteret.
H
(g)
D

C

E

9. Ibrugtagning

Ved den første ibrugtagning af cykelcomputeren og sensoren skal knapcellerne sættes i.
Ilægning af knapcellen i sensoren / ill. (j)
Åbn låget af knapcellerummet på sensoren
D mod uret med en mønt. Låget skal trykkes
lidt nedad med mønten.
Undgå direkte hudkontakt med knapcellens
flader. De kan blive afladet ved kontakt.
Ilæg knapcellen G på en sådan måde, at +
polen er synlig. Luk låget tilsvarende med
mønten, efter du har ilagt knapcellerne.
Mønt

(j)

H

Knapcellelåg
3V (CR2032)

G

Montering på styret / ill. (d)
Læg gummiunderlaget C under holderen til
cykelcomputeren B (se ill. (b)).
Læg holderen B med gummiunderlaget C på
styret (monteringspunkt (2)), og før to kabelbindere H igennem de dertil beregnede føringer på holderen B . Spænd kabelbinderne H ,
så hele holderen er fastgjort. Klip de overskydende ender af begge kabelbindere H af med
en saks. Nu er holderen monteret.

D
D
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ledriften foretages ved cykelcomputeren med
knapcelletypen CR2016 og ved sensoren med
typen CR2032.

6. Informationer om solceller

Denne cykelcomputer er udstyret med solceller,
som omdanner lysenergi til elektrisk strøm. På
den måde forlænges knapcellens levetid. Alligevel kræves der knapceller til energiforsyning i
mørke og til sensorens energiforsyning.
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Firmanavn:

Adresse/husnr.:
Postnr./by:

FORSIGTIG!
Dette signalsymbol/-ord betegner en fare
med en lav risikograd, som, hvis den ikke
forebygges, kan medføre en ubetydelig eller
moderat kvæstelse.

OPLYSNING!
Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.

Navn/fornavn:

KUNDENSERVICE
INHA
LT

00800 / 68546854

(gratis, mobiltakst afviger)

Adresse/husnr.:

monz-dk@teknihall.com

Postnr./by:
E-mail:

Underskrift

© Copyright by: MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Eftertryk eller enhver anden form for anvendelse kun med tilladelse fra ophavsmanden

fra købsdatoen (opbevar købskvitteringen)

PRODUKT
INHA LT

EAN: 25086102
Art.-Nr.: 8610
03/24/2018

9.1 Indstilling km/h eller mp/h 9.5 Indstilling af vægten

På displayet vises grundindstillingen „065“.
Første blinker det første tal. Du kan øge denne værdi med MODE-tasten og bekræfte med
SET-tasten. Gør det samme ved det andet og
tredje tal.

Efter ilægningen af knapcellen lyser indstillingen for valg af måleenhederne kilometer
(km/h) eller mil (mp/h). Med MODEtasten kan du skifte mellem måleenhederne.
Bekræft dit valg med denne SET-tasten.

9.2 Indstilling dækomfang

a

Dækomfanget finder du frem til på følgende
måde:
1. Sørg for, at dækkene er pumpet helt op.
2. Drej forhjulet, så ventilen står nederst, og
marker ventilens sted på gulvet (a).
3. Bevæg cyklen fremad med en forhjulsomdrejning, indtil ventilen igen står nederst
(b).
4. Mål den tilbagelagte distance i mm. Nu
har du fundet frem til dækomfanget.
På displayet vises grundindstillingen for
dækomfanget „2155“ (i mm). De første tal
kan kun indstilles på 1 eller 2. Ved at trykke
på MODE-tasten blinker det første tal. Ved at
trykke på MODE-tasten øges dette tal trinvist
med et. Ved at trykke på SET-tasten bekræftes udvalget. De efterfølgende tal indstilles
tilsvarende. Det andet, tredje og fjerde tal
kan indstilles mellem 0 og 9.

9.3 Indstilling distance i alt

På displayet vises grundindstillingen„00000“.
Ved at trykke på SET-tasten bekræftes grundindstillingen. Ved at trykke på MODE-tasten
kan dette tal trinvist øges med et. Ved at
trykke på SET-tasten bekræftes udvalget. Det
første, andet, tredje, fjerde og femte tal kan
have en værdi mellem 0 og 9.

9.4 Indstilling af serviceintervallet

På displayet vises grundindstillingen
„000.00“. Dette svarer til distancen i km indtil
næste cykelservice. Tryk på MODE-tasten for
at øge det første, andet eller tredje tal trinvist
med et. Ved at trykke på SET-tasten bekræftes udvalget.
For at oplyse om den kommende service,
vises der en skruenøgle på displayet, når det
indstillede kilometertal nås.

Cykelcomputeren skal aktiveres inden hver køretur. Tryk dertil på en vilkårlig tast.
Efter ca. et minuts stilstand skifter cykelcomputeren automatisk til standby-modusen for at
spare energi (klokkeslættet vises fortsat).

9.6 Visning af CO₂-emissionsreduktionen
13. Automatisk
Denne funktion bruges til at beregne start-stop-funktion
CO₂-emissionsreduktionen. På den måde registreres der, hvor meget CO₂ der ville være
produceret, hvis man havde kørt i en bil i
stedet for på cykel. Du finder emissionsværdien i g/km i din bils tekniske dokumentation. Eller brug grundindstillingen „160“ (g/
km). Det første tal blinker. Tryk på MODEtasten for at øge det første, andet eller tredje
tal trinvist med et. Ved at trykke på SET-tasten
bekræftes udvalget.

9.7 Indstilling af uret
b

12. Automatisk displayslukning

Timevisningen blinker. Tryk på MODE-tasten,
indtil det rigtige tal vises. Bekræft med SET-tasten (skifter derefter automatisk til minutvisningen). Minutvisningen indstilles tilsvarende.

9.8 Indstilling baggrundsbelysning

Her kan man vælge mellem LT1- og LT2-modus.
LT1-modus: Baggrundsbelysningen tændes
hhv. i ca. 3 sekunder, når man inden for den
indstillede periode trykker på en vilkår tast i en
vilkårlig modus.
LT2-modus: Baggrundsbelysningen tænder eller slukker, når man holder MODE-tasten nede
i ca. 3 sekunder.
Indstilling: Som visning på displayet blinker
LT1-modusen. Tryk på MODE-tasten for at skifte mellem LT1-modus og LT2-modus. Ved at
trykke på SET-tasten bekræftes udvalget. Efter
bekræftelsen af LT2-modusen kommer du til
hovedfunktionsvisningen. Efter bekræftelsen af
LT1-modusen skal du fastlægge tidsintervallet
(start- og sluttid), inden for hvilket baggrundsbelysningen skal tændes.
Timevisningen blinker. Tryk på MODE-tasten,
indtil det rigtige tal vises. Bekræft med SET-tasten (skifter derefter automatisk til minutvisningen). Minutvisningen indstilles tilsvarende.

10. Kontrol af cykelcomputeren

Aktiver cykelcomputeren med SET- eller MODE-tasten. Hvis du derefter drejer cyklens
forhjul, måles hastigheden. Hvis der ikke vises
nogen hastighed, skal du kontrollere og evt.
gentage monteringen.

11. Genstart

Hvis du vil nulstille indstillingerne, skal du
trykke samtidigt på SET- og MODE-tasten i ca.
5 sekunder. Efter genstarten/reset er cykelcomputeren i grundindstillingen, og alle indstillinger skal indtastes igen.

Kære kunde!
Vores produkter underligger en høj kvalitetskontrol. Hvis dette apparat alligevel
ikke skulle fungere problemfrit, undskylder vi dette og tilbyder, at du kan henvende dig til den serviceadresse, som du finder på garantibeviset. Vi står også gerne til
rådighed telefonisk - nummeret på vores service-hotline finder du på garantibeviset. For at kunne gøre krav på garantien gælder følgende - uden at de lovmæssige
rettigheder derved bliver begrænset:
1. Garantikrav kan kun gøres gældende inden for en periode på maks. 3 år fra og
med købsdatoen. Vores garantiydelse er begrænset til udbedringen af materiale- og produktionsfejl hhv. udskiftningen af apparatet. Vores garantiydelse er
gratis for dig.
2. Garantikrav skal indsendes umiddelbart efter registreringen af fejlen. Det er
udelukket at gøre krav på garantien efter udløbet af garantiperioden, med
mindre garantikravet bliver indsendt inden for en frist på 2 uger efter udløbet af
garantiperioden.
3. Et defekt apparat skal sammen med garantiafsnittet og kassebonen sendes
uden porto til serviceadressen. Hvis defekten ligger inden for rammerne af vores garantiydelse, får du et repareret eller et nyt apparat tilbage. Reparation eller
udskiftning af apparatet udløser ikke en ny garantiperiode. Udslagsgivende er

Efter den første aktivering fra standby-modusen udviser alle funktioner en automatisk
start-stop-funktion (undtagelse: stopur og
klokkeslæt). Den starter, første gang magneten
passerer sensoren. Når cyklen står stille, er der
tid til et nyt signal i ca. 3 sekunder. Hvis der
ikke kommer et nyt signal, stoppes målingen
automatisk.

14. Funktioner

Efter ibrugtagningen af cykelcomputeren vises hastigheden og klokkeslættet. Hastigheden opdateres
løbende og vises i midten på displayet. Måleområdet er 0,1-199,9.

CLK (klokkeslæt) / SCAN
Klokkeslættet vises i 24-timers-formatet. Indstillingen foretages som
beskrevet i punkt 9.7.
Ved at trykke på SET-tasten kommer
man til SCAN-funktionen. Ordet
SCAN vises nederst til venstre på displayet. I denne modus vises funktionerne DST, TM og AV SPD automatisk
efter hinanden i et 2-sekunders-interval. Ved at trykke på SET-tasten
skifter man tilbage til klokkeslættet.
Ved at trykke på MODE-tasten igen
kommer man til stopuret.
STW (stopur)
Tryk på SET-tasten for at starte/
stoppe stopuret. Maksimalt måleområde: 9:59:59. Ved at trykke på
MODE-tasten kommer man til dagskilometer.
DST (dagskilometer)
Automatisk start ved kørselsstart.
Maksimalt måleområde: 999.99.
Tryk på SET-tasten for at skifte mellem dagskilometer og distance i alt.
Tryk på MODE-tasten for at komme
til køretidsvisningen.
TOT DST (distance i alt)
De i alt kørte kilometer (mil) gemmes. Maksimalt måleområde:
99999. Tryk på MODE-tasten for at
komme til køretidsvisningen.
TM (køretid)
Den samlede køretid siden seneste
genstart vises. Maksimalt måleområde: 9:59:59. Tryk på MODE-tasten
for at komme til gennemsnitshastigheden.

AV SPD (gennemsnitshastighed)
Maksimalt måleområde: 199,9
km/h eller mp/h. Tryk på SET-tasten for at skifte mellem gennemsnits- og maks.hastighed. Tryk på
MODE-tasten for at komme til kalorietælleren.
MX SPD (maks.hastighed)
Maks.hastigheden gemmes. Maksimalt måleområde: 199,9 km/h eller
mp/h. Tryk på MODE-tasten for at
komme til kalorietælleren.
CAL (kalorietæller)
Det gennemsnitlige kalorieforbrug
(kcal) vises. Maksimalt måleområde: 999,9. Tryk på SET-tasten for
at skifte mellem kalorietælleren,
kalorietælleren i alt og fedtforbrændingsmåleren. Tryk på MODE-tasten
for at komme til temperaturen.
TOTCAL (kalorietæller i alt)
Den samlede kalorieforbrug (kcal)
siden seneste genstart vises. Maksimalt måleområde: 99999. Tryk på
MODE-tasten for at komme til temperaturen.
FAT (fedtforbrændingsmåler)
Den gennemsnitligt forbrændte
fedtmængde i gram vises. Maksimalt måleområde: 999,9. Tryk på
MODE-tasten for at komme til temperaturen.
TEP (temperatur)
Temperaturen måles og opdateres
ca. hvert 2. minut. Ved at trykke
på SET-tasten skifter man mellem
aktuelt, maksimalt
og minimalt
målt temperatur. Hold
SET-taste nede i ca. 5 sekunder i den
aktuelle temperaturvisning for at
skifte til F° (fahrenheit). Ved at trykke på MODE-tasten kommer man til
klokkeslættet.
Hastighedssammenligning
Hvis du kører hurtigere eller langsommere end den hidtil kørte
gennemsnitshastighed, vises dette
foroven ved siden af hastighedsvisningen med et eller et .
Nulstil data (AV SPD, MX SPD, TOTCAL, STW,
DST, TOT DST, TM)
Tryk på MODE-/SET-tasten, indtil den passende
funktion vises. Hold SET-tasten nede i ca. 3 sekunder for at nulstille værdien.

stadig garantiperioden på 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også ved service
hos kunden.
Vær opmærksom på, at vores garanti bortfalder ved uretmæssig eller forkert
behandling, ved tilsidesættelse af apparatets sikkerhedsforanstaltninger, ved vold
eller indgreb, som ikke er blevet foretaget af den af os autoriserede serviceadresse.
Defekter på apparatet eller skader, som garantien ikke (eller ikke længere) dækker,
udbedrer vi mod betaling. I den forbindelse bedes du om at sende apparatet t il
vores serviceadresse.

KUNDENSERVICE
INHA
LT

00800 / 68546854

(gratis, mobiltakst afviger)

monz-dk@teknihall.com

Serviceadresse:
Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany

15. Rengøring og pleje

FORSIGTIG!
KORTSLUTNINGSFARE! Væsker,

der
trænger ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.

OPLYSNING!
- Dyp aldrig cykelcomputeren ned i væske.
- Sørg for, at der ikke kommer væske ind i kabinettet.

FARE FOR BESKADIGELSE! Ukorrekt rengøring kan føre til beskadigelse af cykelcomputeren.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler,
metal- eller nylonbørster samt skarpe eller
metalliske rengøringsgenstande som knive,
hårde spartler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne.
- Cykelcomputeren må under ingen omstændigheder vaskes i opvaskemaskinen. Den ville
blive ødelagt af det.

19. Bortskaffelse
Bortskaf emballage

sorteret efter materiale. Aflever pap
og karton samt folier i de respektive
opsamlingscontainere.

Kasseret udstyr bortskaffes

(Gældende i EU og andre europæiske lande
med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)
Kasserede apparater må ikke
komme i dagrenovationen!
Såfremt cykelcomputeren ikke
længere kan anvendes, er alle forbrugere
lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret
udstyr separat fra dagrenovationen, f.eks. på
et affaldsdepot i kommunen/byen. Dermed
sikres det, at kasseret udstyr genanvendes
fagligt korrekt, og at forurening af miljøet
undgås. Derfor er el-udstyr markeret med
nedenstående symbol.

Bortskaffelse af knapceller

Alle dele skal inden opbevaringen være helt
tørre.
- Opbevar cykelcomputeren altid på et tørt
sted.
- Beskyt cykelcomputeren mod direkte sollys.
- Opbevar cykelcomputeren utilgængeligt for
børn, sikkert låst og ved en opbevaringstemperatur mellem -10° C og +50° C.

Knapceller og batterier må ikke
bortskaffes via husholdningsaffaldet. De indeholder ingen skadelige
tungmetaller. Mærkning: Pb (=
bly), Hg (= kviksølv), Cd (= cadmium). Du
er forpligtet ved lov til at returnere brugte
knapceller og batterier. Du kan efter brug aflevere knapcellerne gratis hos vores salgssted
eller i nærheden af din bopæl (f.eks. i butikker eller hos kommunens genbrugsplads).
Knapceller og batterier er markeret med en
udstreget affaldscontainer.

17. Fejlbeskrivelse

20. Sælges af:

16. Opbevaring

OPLYSNING!
Kontroller før hver køretur fastgørelsen af cykelcomputeren, sensoren og magneten.
- Ingen hastighedsvisning:
Kontroller justeringen af sensoren og
magneten.
Kontroller afstanden mellem magneten
og sensoren (maks. 2 mm) samt afstanden og vinklen mellem cykelcomputeren
og sensoren (90°/maks. 60 cm).
Kontroller cykelcomputeren og sensorens knapcelle.
Udskift knapcellen.
- Forkert hastighedsmåling:
Kontroller dækomfangets indstilling.
Kontroller kilometer/mil-indstillingen.
Kontroller justeringen af sensoren og
magneten.
- Sort display:
Kontroller, om displayet er blevet for
varmt. Lad det afkøle.
- Displayet viser uregelmæssige tal:
Tag knapcellen ud, og sæt den ind igen.
Vær opmærksom på polerne.
- Dårlig eller ingen displayvisning:.
Kontroller, om knapcellen sidder rigtigt.
Udskift knapcellen.

18. Overensstemmelseserklæring

Vi, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer
Strasse 60-62 | 54292 Trier | Tyskland, erklærer eneansvarligt, at produktet: Cykelcomputer, modelnr.: 22697, som
denne erklæring henviser til, stemmer overens
med principielle krav i direktiverne 2011/65/EF
og 2014/53/EU.
CE-symbolet bekræfter overensstemmelsen
med EU-direktiverne. Hele overensstemmelseserklæringen findes på:
www.monz-international.de

MONZ Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier/Germany

21. Serviceadresse: 

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany
SIDK
00589

